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Abstrakt 

Pri riešení geologickej úlohy: „Pravdepodobné environmentálne záťaže – prieskum na vybraných 

lokalitách SR“ boli využité poznatky z typových koncepčných modelov environmentálnych záťaží. 

Riešené lokality bolo na základe charakteristických čŕt možné zaradiť do skupiny environmentálnych 

záťaží tzv. „skládky údolného typu“. Pre tento typ EZ bol vysledovaný mechanizmus transportu 

kontaminantov a relevantné scenáre ich vplyvu na hydrosféru. Prieskumné práce bolo možné 

aplikovať cielenejšie čím sa podarilo získať väčší súbor reprezentatívnych údajov efektívnejším 

spôsobom. Príspevok opisuje praktické využitie vybraného typového koncepčného modelu EZ na 

príklade výsledkov z dvoch riešených lokalít. 
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1. ÚVOD 

Pri geologických úlohách spojených s riešením environmentálnych záťaží (EZ) sa je často potrebné 

vysporiadať s ich obmedzeným časovým trvaním, s limitovaným finančným a technickým 

zabezpečením či neúplným množstvom archívnych údajov a pod. V praxi sa osvedčilo, že uvádzané 

limitácie sa dajú kompenzovať aplikovaním poznatkov z overených koncepčných modelov, 

zastupujúcich predmetný typ EZ (napr. Vybíral et al. 2015; Klukanová et al. 2011). Umožňujú tiež 

efektívnejšie získavať reprezentatívne údaje o aktuálnej situácii na lokalite a kompetentnejšie 

vyhodnocovať analýzu rizika a následne aj prípadnú sanáciu lokality. Cieľom príspevku je poukázať 

na praktické príklady využitia vybraného koncepčného modelu pri riešení geologických úloh 

zameraných na problematiku environmentálnych záťaží. 

 

2. METODIKA 

V rámci riešenia geologickej úlohy zadanej MŽP SR: „Pravdepodobné environmentálne záťaže – 

prieskum na vybraných lokalitách SR“ bol vykonaný geologický prieskum na 6 lokalitách typu 

skládok komunálneho a priemyselného odpadu a odkalísk popolčeka: 

 BN (004) / Dežerice – skládka TKO Veronika – staršia skládka komunálneho odpadu, 

čiastočne zrekultivovaná,  

 BN (1926) / Dežerice – odkalisko VAB – bývalá skládka priemyselného odpadu, na skládku 

bol ukladaný kal z brúseného skla,  neutralizačný kal s obsahom šesťmocného 

chrómu a odpadové koncentráty a roztoky s obsahom solí kovov, 

 BN (001) / Horné Naštice – skládka popolčeka – bývalé odkalisko popolčeka a škváry 

s nelegálne ukladaným organickým odpadom,  

 NM (013) / Stará Turá – skládka KO Drahý vrch – opustená skládka priemyselného 

odpadu galvanickými kalmi,  

 ZA (013) / Rosina – skládka popolčeka – odkalisko – prevádzkované odkalisko popolčeka, 

 ZA (1840) / Žilina – Trnové – odkalisko popolčeka – bývalé odkalisko popolčeka v Žiline. 

Hlavným cieľom geologickej úlohy bola realizácia podrobného geologického prieskumu životného 

prostredia územia, na ktorom sa nachádzala predmetná pravdepodobná EZ. Pre uvádzané požiadavky 

bolo potrebné získať pomerne rozsiahly súbor údajov vyplývajúci hlavne z pokynov Smernice MŽP 

SR č. 1/2015-7 na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia. Na základe rekognoskácie terénu 

a obmedzeného množstva archívnych údajov a  sa ukázalo, že riešené lokality je možné 

charakterizovať niektorými spoločnými črtami: 

 situovanie zdroja znečistenia je do menšieho (bočného) údolia, na vyvýšenom mieste nad 

miestnou eróznou bázou,  



 podložie tvoria relatívne menej priepustné horniny: paleogénne horniny charakteru flyša, resp. 

neogénne vulkanické tufitické horniny, 

 do zdroja znečistenia sa môže dostávať voda zo zrážok, z povrchových, prípadne 

podpovrchových prítokov (ale nie z kontaktu s hladinou podzemnej vody !), 

 voda presakujúca odpadovým materiálom je obyčajne usmernená ukloneným a nepriepustným 

dnom pod zdrojom znečistenia do jeho čela, kde vystupuje často vo forme výveru, 

 transportnou cestou pre šírenie kontaminantov je údolie, ktoré usmerňuje tok 

kontaminovaných priesakov, pričom vzhľadom ku klimatickým podmienkam prebieha po 

povrchu alebo tiež blízko pod povrchom (v zóne rozvetrania), 

 v prípade transportu až k miestnej eróznej báze sa kontaminovaná voda vlieva obyčajne do 

miestneho povrchového toku (recipientu). 

Uvedené črty sú typické pre tzv. skládky údolného typu – SÚT (Obr. 1), ktoré boli bližšie 

špecifikované napr. v práci Mikita (2010). Jedná sa na Slovensku, ale i v Čechách (Krajča 2006), 

o pomerne bežne zastúpený typ starých bodových zdrojov znečistenia, predovšetkým neriadených 

skládok odpadov situovaných v menších údoliach s málo priepustným prostredím.  

Pre koncepčný model SÚT je vysledovaný mechanizmus transportu kontaminantov a relevantné 

scenáre ich vplyvu na hydrosféru: 

 Potenciálne nebezpečenstvo skládky na hydrosféru určuje najmä charakter priesakov (ich 

množstvo, zastúpenie a koncentrácia kontaminantov) – závisí najmä od veľkosti a charakteru 

zdroja znečistenia, veľkosti spádovej oblasti, klimatických podmienok. Prítomnosť priesakov 

pretrváva aj po izolovaní povrchu skládky.  

 Kontaminanty obsiahnuté v priesakoch zo zdroja znečistenia sa ďalej šíria sústredene 

predovšetkým po povrchu (prípadne aj pod povrchom v zóne rozvetrania, pozdĺž spádnice 

medzi zdrojom znečistenia a recipientom. Kontaminované priesaky postupujú v prostredí 

pomerne rýchlo a najvýraznejšie prejavy ovplyvňovania prostredia sa nachádzajú často až vo 

väčšej vzdialenosti (stovky metrov) od zdroja znečistenia. V rámci tohto úseku dochádza 

obyčajne k zmierňovaniu znečistenia vplyvom atenuačných procesov – závisí to najmä od 

dĺžky úseku, od prítokov neznečistenej vody z bočných strán údolia a vlastností jednotlivých 

kontaminantov. 

 Po vstupe kontaminantov do povrchového toku dochádza k ich zmiešavaniu a ďalšiemu 

tlmeniu znečistenia – závisí to hlavne od zmiešavacích pomerov medzi priesakmi zo zdroja 

znečistenia a vodou v povrchovom toku. 

Konkrétna podoba kontaminačných prejavov na lokalite je podmienená podmienkami a situáciou 

na lokalite. 

 

Obr. 1: Koncepčný model šírenia znečistenia zo skládok údolného typu (MIKITA, 2010) 
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Na základe skúseností so SÚT sa pozornosť na prieskumných územiach zameriavala najmä na 

nasledovné skutočnosti: 

 Znečistenie môže byť od skládky vzdialené aj stovky metrov, preto bolo potrebné overiť aj 

širšie okolie zdroja znečistenia, 

 Výrazný vplyv klimatických podmienok na šírenie znečistenia spôsobuje podstatné a časté 

zmeny hodnôt v sledovaných parametroch. Interval odberov vzoriek vody sa preto vzťahoval 

k obdobiam extrémnych prejavov znečistenia na lokalite. Tie sa spájajú so suchým a vlhkým 

obdobím počas roka,  

 Miera znečistenia v danom čase je podmienená najmä jeho aktuálnym riedením 

nekontaminovanými prítokmi z bočných strán údolia a povrchovou vodou v recipiente. Pre 

tieto dôvody bolo potrebné vysledovať zmiešavacie pomery medzi jednotlivými vodami.  

 Získavanie informácií o šírení kontaminovaných priesakov v prostredí nestačí zabezpečovať 

iba z vrtov (často nie sú ani reprezentatívne !) ale tiež z povrchu, resp. z pripovrchovej zóny 

horninového prostredia. Potrebné je využiť všetky dostupné miesta na meranie kvality vody 

(pramene, povrchové toky, zamokrené plochy, domové studne, drenážne systémy a pod.). 

Operatívnym aplikovaným meraním mernej elektrickej vodivosti vody v teréne sa dal získať 

pomerne rozsiahly súbor údajov o priestorových a časových prejavoch znečistenia 

v hodnotenom prostredí  (Mikita 2008).  

Uvádzané postupy sa aplikovali vzhľadom k lokálnym podmienkam a aktuálnej situácii na 

prieskumných lokalitách. Samotné terénne a analytické práce prebiehali v relatívne krátkom čase – od 

augusta do októbra 2016. Ako príklad riešenia geologickej úlohy v zmysle opisovanej metodiky sú 

uvedené výsledky z dvoch prieskumných lokalít; odkaliska Horné Naštice (Polenková et al. 2016 a) 

a skládky komunálneho odpadu Dežerice – Veronika (Polenková et al. 2016 b). 

 

3. VÝSLEDKY 

3.1 Odkalisko Horné Naštice 

Prieskumnými prácami boli zistené tieto najzásadnejšie skutočnosti (Obr. 2.A,B,C): 

 Hlavným zdrojom znečistenia je samotný popolček v odkalisku (As, TOC, Ba, B). Ako 

vedľajší zdroj znečistenia sa javí nelegálna skládka komunálneho odpadu situovaná v SV časti 

odkaliska (B, TOC).  

 Interakciou zrážkových vôd a splachov z povrchu terénu s odpadom v odkalisku sa generujú 

výluhy, ktoré prenikajú do zatrubneného povrchového toku pod odkaliskom. 

 Transportnou cestou pre znečisťujúce látky je najmä povrchový tok v údolí. V mieste zníženia 

rýchlosti prúdenia povrchového toku (niva potoka Radiša) dochádza k infiltrácii 

kontaminovanej vody aj do podzemnej vody (vid vrt HNM-4).  

 Hodnotením aktuálneho stavu na lokalite sa nepreukázalo environmentálne ani zdravotné 

riziko. Zo sledovaných škodlivých látok boli vo vode mimo priestor odkaliska zistené zvýšené 

hodnoty B, lokálne aj Cl a skupinového ukazovateľa TOC (nad ID kritériá). Ostatné 

kontaminanty sú menej mobilné, najmä v dôsledku ich sorpcie na popolček. 

 Zmiešavaním kontaminovaného povrchového toku s riekou Radiša tečúcou v miestnej eróznej 

báze sa znečistenie bórom redukovalo na úroveň jej pozaďových koncentrácií. 

 Pre redukovanie potenciálneho vplyvu znečistenia na životné prostredie sa ako 

najoptimálnejšie riešenie javí: prekrytie povrchu skládky tesniacim systémom a jeho 

rekultivácia, rekultivácia zatrubnenia povrchového toku pod skládkou, vybudovanie 

obvodovej drenáže pre odvedenie vody z povrchového odtoku, posúdenie stabilitných 

pomerov hrádze skládky, systematické monitorovanie vplyvu skládky na povrchovú 

a podzemnú vodu v údolí pod skládkou. 

 

Obr. 2: A. – Aplikovanie prieskumných prác, B. a C. – Interpretácia výsledkov na lokalite 
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3.2 Skládka popolčeka – odkalisko Rosina 

Prieskumnými prácami boli zistené tieto najzásadnejšie skutočnosti (Obr. 2.A,B,C,D): 

 Primárnym zdrojom znečistenia je odkalisko popolčeka, resp. samotný popolček ukladaný na 

odkalisku. V materiály odkaliska sú prítomné najmä zvýšené koncentrácie arzénu, ktoré 

prekračujú hodnoty intervenčného kritéria ITobyt., a v jednom prípade bola zistená aj 

koncentrácia bária prekračujúca indikačné kritérium ID. Sekundárna kontaminácia zemín 

z popolčeka nebola zistená ani v zóne prevzdušnenia ani v zóne nasýtenia horninového 

prostredia, s výnimkou lokálne zvýšenej koncentrácie amoniakálnych iónov vo výluhu zeminy 

zo zóny nasýtenia.   

 Z výsledkov je zjavné, že popolček v odkalisku ovplyvňuje takmer celoplošne kvalitu 

podzemnej vody na odtokovom profile podzemnej vody pod hrádzou odkaliska. Dominantne 

sú v podzemnej vode zastúpené B, chloridy, amoniakálne ióny a organicky viazaný uhlík. 

Okrajovo (sporadicky) sa môžu vyskytovať aj vyššie koncentrácie dusitanov a Cd. Postup 

znečistenia podzemnou vodou je možné predpokladať pozdĺž údolia k miestnej eróznej báze. 

Nie je vylúčený ani priebežný prestup podzemnej vody do povrchového toku pričom môže 

dochádzať k ich vzájomnému zmiešavaniu (voda v niektorých vrtoch pod odkaliskom mala 

pozitívnu hladinu). 

 Priesakové vody z odkaliska vystupujú pod hrádzou odkaliska do koryta Bytčického potoka 

a vo forme povrchového toku smerujú pozdĺž údolia k obci Bytčica, kde sa vlievajú do toku 

Rajčianky. Priesakové vody sú generované z priesakov odpadovej vody využívanej na 

plavenie popolčeka a povrchovej vody z povrchového odtoku a toku nad odkaliskom, ktoré 

voľne vstupujú do priestoru odkaliska. V priesakovej vode boli identifikované zvýšené 

koncentrácie B, As, NO2 a TOC. V smere toku dochádza vo všeobecnosti k postupnému 

znižovaniu ich koncentrácii až k pozaďovým koncentráciám.  

 V povrchovej vode, cca 300 m od hrádze odkaliska, bolo dňa 17.9.2015 overené znečistenie 

arzénom 248 µg/l, ale dňa 23.9.2015 už len 24,3 µg/l. Z výsledkov prieskumných prác nie je 

zjavné či na znečistenie povrchovej vody vytekajúcej z odkaliska majú hlavný podiel 

popolčeky uložené v minulom období, alebo súčasný prísun popolčekových kalov v rámci 

prevádzky odkaliska. Podrobnejšie zhodnotene mechanizmu prejavov ovplyvnenia 

povrchového toku odkaliskom je možné len na základe systematického monitorovania kvality 

a kvantity vody na lokalite. 

 Hodnotením aktuálneho stavu na lokalite sa nepreukázalo environmentálne ani zdravotné 

riziko. 

 Nakoľko je odkalisko stále v prevádzke, nerealizovala sa štúdia uskutočniteľnosti sanácie. 

Aktuálne je potrebné aplikovať na lokalite systematický monitoring zameraný na overenie 

kvality podzemnej vody vzhľadom k jej kvantitatívnym zmenám (tie sa na lokalite sčasti 

monitorujú). 

 

Obr. 3: A. – Pohľad na hrádzu odkaliska, B. – Aplikovanie prieskumných prác, C. a D. –  

Interpretácia výsledkov na lokalite 

 



 

 

 

4. ZÁVER 

Prezentované výsledky vychádzajú z relatívne krátkodobého sledovania, kedy nemohla byť zachytená 

informácia o stave a vývoji situácie na lokalite za rôznych klimatických podmienkach. Tiež existuje 

celý rad neistôt spojených s obmedzenými možnosťami aplikovania niektorých prieskumných metód 

ako aj limitovaných finančných prostriedkov na komplexnejšie prieskumné práce. Aj keď každá 

z prieskumných lokalít mala osobitý charakter so špecifickými prejavmi šírenia sa znečisťujúcich 

látok, dali sa rozlíšiť hlavné mechanizmy týchto prejavov, ktoré dobre reprezentoval koncepčný model 
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skládok údolného typu overený v minulosti na podobnom type lokalít. Aplikovanie poznatkov 

a skúseností zo SÚT umožnilo získanie optimálneho množstva reprezentatívnych údajov efektívnejším 

spôsobom. Využitie typových koncepčných modelov EZ sa osvedčuje predovšetkým v prípadoch kedy 

sú informácie o lokalite značne redukované a nie je priestor na rozsiahlejšiu prieskumnú činnosť. 

Jednotlivé typové modely EZ je potrebné neustále upravovať vzhľadom k novým poznatkom 

a skúsenostiam o nich. Takýmto spôsobom bude možné výstižnejšie a komplexnejšie charakterizovať 

kľúčové procesy šírenia sa znečistenia v životnom prostredí, a následne prijímať vhodné sanačné 

opatrenia. 
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